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Amerikos stambiųjų ūkių 
savininkai viešai ir slaptai ga
bena iš Meksikos žmones že
mės ūkio darbams. Su jais 
sudaromos vergiškos sutar
tys. Jiems mokama mažai.

Meksikiečiai čionai gabena
mi ne tam, kad stok u otų dar
bo jėgų. Jų pagalba norima 
padidinti pelnus ir numušti 
Amerikos darbininkų algas.

Prieš tai protestuoja darbo 
unijos. Bet nieko nereiškia. 
Paskutiniais, laikais kalbama, 
kad pati vyriausybė darysian
ti sutartis su1, meksikiečiais ir 
gabensianti Amerikon žęmės 
ūkio darbams.

—o—
Tai, kas atsitiko Chicagoje, 

lįurėtu pastatyti ant kojų visus 
llįmogaits teisių ir laisvės my
lėtojus. Tie rasistinių chuliga
nų užuolimai ant Jonikų, ant 
Vii n ieškant vienos negrų šei
mos Ciceroje yra darbas pik
čiausių kriminalistų.

O ką daro Chicagos val
džia? Ką daro federalinė val
džia ?

Tiek žalos padaryta, tiek 
neapykantos ir triukšmo su
kelta, o nesigirdėt, kad chu
liganai būtų sulaikyti ir pa
traukti teisman. •

' Policija chuliganus atsipra
šinėja. Nieko nedaroma tų 
kriminalistų siautėjimui pa
daryti galų, ant visados.

—o—
Dienraščio Vilnies patrio

tai skubinasi su parama. Ma
tosi ilgas aukotojų sąrašas. 
Visa Amerikos lietuvių pa- 
žangioM visuomenė karštai 
simpatizuoja Vilnies štabui, 
ypač d. Pruseikai, fiziniai 
skaud/iiai nukentėjusiam.

’ —o—
Kai Kinijoje laimėjo žmo- 

. nes ir čiango klika buvo iš
mesta, prastai pasijuto amži
nai sugedę dar nuo 1917 me
tų revoliucijos pabėgę Kinijon 
rusai baltgvardiečiai. Kaip 
kokios “piktosios dvasios,” 
jie dabar ieško prieglaudos 
kitur. Grupė jų pėsti perėjo 
per Tibetą ir pasiekė Indiją. 
Bet ten irgi jiems vietos ne
są.

—o—
Valdžios įstaiga, vadinama 

Office of Education of the 
Federal Security Agency, 
paskelbė 'raportą apie Ameri
kos mokyklų ir apšvietos sto
vį. Sako, kad Amerikos pra
dinių ir vidurinių mokyklų 
mokytojų vidutinė alga yra 
$3,080 metams .

Sakoma, kad kiekvieno.vai
ko apšvletai arba apmoky
mui tsidutiniai išleidžiama po 
$213/ber metus.
’ Atskirai paimtos , šios dvi 
skaitlinės yra ajfgavingos. Jos 
neparodo, kad tūkstančiai ir 
tūkstančiai mokytojų pietinė
se valstijose ir šiaip farmc- 
rlais apgyventose vietovėse 
negauna per metus nė po 
vieną tūkstantį dolerių. Viso
je eilėje valstijų vaiko apmo
kymui išleidžiama vidutiniai 
tik po penketą, šešetą desėtkų 
dolerių.

I OBet štai labai įdomus davi
nys. Kai mūsų vyriausybė ža
da tik per vienus metus išleis
ti karo ir/militarizmo reika
lams 75 bilijonus dolerių, tai 
visoje Amerikoje pradinio ir 
vidurinio mokslo reikalams 
1950 metais buvo, išleista tik 
pusšešto bilijono dolerių.

--—O ■ *

Vienas nusiprotavęs galvo- 
čius^ašo: “žmonės, kurie 
tikrai kovoja už laisvę, nebė
ga nuč*laisvos šalies teismo.”

Jis mano, kad tuo posakiu 
jis parodė giliausią išmintį. 
Bet jis nesupranta nė to, jog 
kai teismas ima ir kovotojus
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Atsinaujins paliaubų konferencija 
Korėjoje liepos 25 dieną

Tokyo. — Čionai pribuvo 
keletas delegatų ir turėjo 
pasitarimą su gen. Mat
thew B. Ridgway. Tas pa
sitarimas buvęs reikalingas 
prisiruošimui prie atnauji
nimo paliaubų konferenci
jos. Konferencija, kaip ži
noma, buvo atidėta iki lie
pos 25 d. Manoma, kad 
konferencija prasidės nu
statytu laiku. Jungtinių 
Tautų ir Amerikos delega
cija pasiruošus lėkti į Kae- 
songą.

Buvo laukiama praneši
mo iš Šiaurinės Korėojs ir 
Kinijos delegacijos dėl kon
ferencijos atnaujinimo. Bet 
nieko nesulaukta. Nenuma
toma jokių keblumų, kurie 
pakenktų konferencijos ati
darymui liepos -25 d.,« kaip 
susitarta.

Kaip žinoma, konferenci
ja buvo kelioms dienoms 
pertraukta, kai Amerikos

Korėjos karo pabėgėliai 
mirtie-ligų nasruose
Seoul, Korėja. — Netoli 

nuo čia randasi Amerikos 
armijos įsteigta ir užlaiko
ma karo pabėgėlių kempė. 
Joje randasi 37,000 nelai
mingų žmonių. Ją aplankė 
Amerikos spaudos kores
pondentai ir surado bai
siausią padėtį?

N. Y. Times koresponden
tas Greg McGregor sako: 
“Septyni ar aštuoni žmonės 
miršta kas naktį tik todėl, 
kad pabėgėliai yra privers
ti gyventi daug prasčiau, 
negu bile Amerikos faVme- 
rio gyvuliai...”

Kas blogiausia, girdi, kad 
šitie žmonės jaučiasi bai
siai apgautais tų pačių 
amerikiečių. Jiems buvo 
pažadėta, kad jie bus gerai 
aprūpinti, jeigu jie įėgs 
šion pusėn fronto, bet da
bar atsidūrė nematytam 
pragare.

Todėl McGregor sako: 
“Šiandien čia randasi 817 
sergančių ir mirštančių 
žmonių, gulinčių ant čiuži
nio ant ligoninės grindų...”

Jordano karaliaus 
didelės ambicijos

Per paskutinius 40 metų 
Jordano karalius Ąbdullah 
darbavosi, kad po savo va
dovybe suvienyti visus Ar
timuosius Rytus — Palesti
ną, Iraką, Lebanoną, Syri- 
ją ir kitus arabiškus kraš
tus. Dabar vieno naciona
listo kulka padarė galą jo 
ambicijoms.

TOKYO.—Japonijos teis
mas nuteisė ilgiems ' me
tams kalėjiman 17 žmonių. 
Jiems primetamas šnipinė
jimas kitiems kraštams.

už laisvę baudžia ilgų metų 
kalėjimui ir aukštomis pini
ginėmis baudomis, tai laisvoji 
šalis jau nebėrą laisva, tikra 
to žodžio prasme.
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Jordano karaliaus nužudymas smūgis 
angly interesams rytuose

delegacija griežtai atsisakė 
į paliaubų d a r b o t v a r k į 
įtraukti svetimų karinių jė
gų ištraukimą iš Korėjos. 
Ką dabar į tai atsakys kon
ferencijai išnaujo prasidė
jus Šiaurinės Korėjos ir Ki
nijos delegacija, niekas ne
žino. Amerikos delegacija 
esanti nusistačius griežtai 
laikytis savo pozicijos.

Senora Eva Peron gal 
bus vice-prezidente
Buenos Aires. — Po visą 

Argentiną varoma plačiau
sia propaganda, kad Ar
gentinos diktatoriaus “pre
zidento” Peron žmona Eva 
būtų rudenį išrinkta Ar
gentinos vice - prezidente. 
Labai galimas daiktas, kad 
Juan bus prezidentu, o Eva 
vice-prezidentu. Taip pasi
darys stipresnė fašistinė 
diktatūra.

Nusiminimas Londone 
dėl nužudymo Abdullah

Londonas.—Anglijos dar- 
biečių vyriausybė labai su
sirūpinus dėl' netekimo Jor
dano karaliaus Abdullah. 
Mat, Abdullah buvo ištiki
mas Anglijos imperializmo 
pastumdėlis. Per jį anglai 
stengėsi palaikyti savo va
dovybėje visus Artimuosius 
Rytus.

Nužudymą Abdullah’o la
bai apverkia ir konservato
rių vadas Winston Church
ill. Jordano karalius buvęs 
“išmintingas ir ištikimas 
arabų valdovas.”

Anglijos karalius Jurgis 
pasiuntė Abdullah’o sūnui 
apgailestavimą dėl tėvo 
staigios mirties.

Londono Times rašo, kad 
anglai žinią apie nužudymą 
Jordano karaliaus pasitiko 
su “pasibaisėjimu ir susi
rūpinimu.”

Prezidentas Trumanas 
pasiuntė net du 
apgailestavimus

■f—

Washingtonas. — Wash
ingtone taip pat labai su
sirūpinta Jordano kara
liaus nužudymu. 4 Preziden
tas Trumanas net padarė 
klaidą su pasiuntimu ap
gailestavimo.. Kaip tik Wa- 
shingtoną pasiekė žinia 
apie nužudymą, prez. Tru
manas tuojau pasiuntė Ab
dullah’o vyriausiam sūnui 
princui Taliai gilų apgailes
tavimą. Bet tuojau sužino
ta, kad Taliai serga nervų 
pakrikimu ir randasi Švei
carijoje, o tuo tarpu Jor
dano kabinetas karaliaus 
sosto globotoju paskyrė an
trąjį sūnų, princą Naif. 
Tuomet tuojau Trumanas 
pasiuntė kitą apgailestavi
mą laikinajam karaliui.

Iš New Yorko vartotojų delegacija pribuvo j Washing- 
toną pasitarti su ekonominiu stabilizatoriumi apie kai
nų numažinimą. Eric Johnston jiems aiškina, kad vy
riausybe nieko negalinti padaryti, nes Kongresas ne- 
leidžiąs kainas numažinti.

JUBILIEJINIS
LAISVĖS VAJUS

SUKELTA $10,730;
VIRŠIJA KVOTA $730

Laisvės Jubiliejaus Vajaus Fondan aukos viršija 
kvotą $730. Tai buvo gražus, nuoširdus Amerikos de
mokratinių lietuvių atsiliepimas palaikymui savo 
spaudos.

Aukų dabar gavome sekamai:
M. Dipukas, Rochester, N. Y................... • • $10.00
K. Sinkevičiūte, Ulster Park, N. Y.............. 6.00
J. Galinauskas, Detroit, Mich. ................ 5.00
V. Puchin, St. Louis, Mo............................... 5.00
A. Purvinis, Philadelphia, Pa............ • •.............5.00
J. Kondrat, Wilkes-Barre, Pa.................... ;. 5.00
A. Bensonas, Detroit, Mich.  .....................5.00
St. Tvarijonas, Detroit, Mich............................. 5.00
J (Tąsa ketvirtame pusi.)

Bijo komunisty įtakos augimo rytuose, 
reikalauja daugiau paramos valdžioms
Washingtonas.— Del Ira

no pasikėsinimo ant Angli
jos žibąlo interesų ir dėl 
nužudymo Jordano kara
liaus, mūsų valstybės (te- 
partmenfas reikalauja dau
giau'pidigų suteikimui pa
ramos Vidurinių Rytų vals
tybėms. , Čionai įeina pla
nas daugiau paramos Grai
kijai ir Turkijai.

Valstybės sekretoriaus 
pagelbininkas Mr. McGhee 
sako, kad visur komunistu

Staiga širdies liga mirė adm. Sherman
Naples, Italija. — Tik su

grįžęs iš Ispanijos, kur jis 
padarė sutartį su diktato
riumi Franko, Amerikos 
admirolas Forrest P. Sher
man netikėtai čionai pasi
mirė liepos 22 d. Mirė šir
dies liga. Iš ryto buvo jam 
širdis sušlubavus, bet tuo
jau atsitaisė. Tačiau už 
keleto valandų ištiko kita 
širdies ataka ir amžinai 
parbloškė.’

Admirolas Sherman tebu
vo 54 metų amžiaus. Jis 
bų^o vienas iš gabiausių A- 
merikos admirolų ir skaito
mas gan gudriu diplomatu. 
Kaip tik todėl prezidentas 
Trumanas jį ir paskyrė mi
sijai pas generolą Franko. 

itaka auga ir tik Amerikos 
doleriai ir ginklai gali iš
gelbėti nuo žmonių rūsty
bės visos eiles kraštų val
džias. Nudėvimas Jordano 
karaliaus esąs tik vienas 
daugelio ženklu nenasiten- 
kinimo valdžiomis Artimuo
siuose ir Viduriniuose 
Rytuose. Juk prieš kele
tą mėnesiu buvo nužu
dytas Irano premjeras, 
prieš keletą dienu buvo nu
dėtas Lebanono užsienio 
reikalų ministras.

Admirolas Sherman pre
zidento ir sekretoriaus A- 
chesono instrukcijas pilnai 
pravedė gyveniman.

Suimtas Tuckahoe Majoras 
Kaip Gembleriij Patronas

Tuckahoe, N. Y. — Šio 
miesto majoras demokratas 
Milton A. Gibbons tapo 
areštuotas kaip gemblerių 
globėjas, Suimti ir keli kL 
ti demokratu politikieriai 
kaip gemblerių patronai.

HONG KONG. — Čia 
pribuvo New Yorko guber
natorius Thomas Dewey 
dviem dienom studijuoti 
Anglijos kolonijos padėtį.

Jeruzolimas, Izraelis. — 
Arabas nacionalistas, kuris 
liepos 20 d. nudėjo Jordano 
karalių Abdullah, sujaudi
no visus Artimuosius Ry
tus. Gali įvykti smarkių 
politinių sukrėtimų visuose 
arabiškuose kraštuose.

Bet skaudžiausia, sako
ma, nukentės Anglijos im
perialistiniai interesai.

Anglai dar nemoką 
pasidaryti A-bombą
Washingtonas. — Panei

giami gandai, kad jau ir 
Anglija mokanti pasiga
minti atominę bombą. A- 
merikos mokslininkai tvir
tina, kad anglams dar gana 
toli nuo tos dienos, kad jie 
galės išbandyti pirmą savo 
pasigamintą atominę bom
ba, v *

Auga pasidalinimas 
Anglijos darbiečiuose

Londonas. — Premjeras 
Attlee ir jo ministrai labai 
susirūpinę augančia opozi
cija, kuriai vadovauja “kai
rysis” Aneurin Bevan. Iš 
visų šalies kampų plaukia 
Darbo Partijos vienetų' ir 
unijų rezoliucijos, kuriose 
reikalaujama, kad busimoji 
Darbo Partijos konvencija 
pakeistų Anglijos valdžios 
politiką.

Kaip žinoma, Bevan rei
kalauja, kad Anglija ma
žiau lėšų skirtų apsiginkla
vimui .pildytų socialistinius 
pasižadėjimus, ir vestų to
kia užsienine politiką, ku
ri butu nepriklausoma nuo 
Amerikos valstybės depart
ment©. Bevan taipgi griež
tai išstojo prieš apginklavi
mą iš naujo Vokietijos.

_________ JBl

Anglija nebeišleidžia 
mokslininką

Londonas. — Nuo to lai
ko, kai dingo du Anglijos 
diplomatai, darbiečių. val
džia suvaržė išvažiavimą iš 
Angliios. Ypatingai iš 
mokslininku atėmė paspor- 
tus. Bijo, kad jie nepatek
tų į komunistų vadovauja
mus kraštus. Spėjama, kad 
ir tie diplomatai ten atsi
dūrė.

Angly skundas Jungtinėm 
Tautom prieš Egiptą

London. — Anglija ruošia 
Jungtinėms Tautoms skun
dą prieš Egiptą, kad jis su
laiko Suezo kanale anglų 
laivus, plaukiančius linkui 
Izraelio. J

Egiptas krečia tokius lai
vus; žiūri, kad jie negaben
tų Izraeliui karinių reik
menų.

Anglija reikalauja iš E- 
gipto atlyginimo už nuosto
lius, padarytus per jos lai
vų suturėjimą Suezo ka
nale.
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Mat, Jordanas su arti mili- 
Ijonu gyventojų buvo visų 
anglų intrigų centru. Ka
ralius Abdullah tik ir pa
silaikė anglų pinigais ir 
ginklais. A b d u 11 ah’o ka
riuomenė buvo suorgani
zuota anglų karininkų ir fi
nansuojama iš Londono. 
Jordanas ypač pasidarė 
svarbiu strateginiu punktu 
anglams Rytuose, kai Pa
lestinoje įsisteigė žydų vals
tybė.
Kas bus Jordano 
karaliumi?

Eina visokios spekuliaci
jos. Premjeras Rifay tuo
jau sušaukė kabineto posė
dį ir laikinu karaliumi pa
skyrė nužudyto karaliaus 
antrąjį sūnų princą Naif. 
Laukiama, kada iš Šveicari
jos sugrįš vyresnysis sūnus 
princas Taliai. Bet tas, sa
koma, serga nervų pakriki
mu ir gydosi Šveicarijoje.

Be to, princas Taliai esąs 
griežtas priešas savo tėvo 
politikos arba parsidavimo 
anglams. Tuo būdu spėja
ma, kad anglai jokiu būdu 
nesutiks sostą jam pavesti. 
Bet jeigu jam karaliaus 
sostas nebūtų užleistas, tai 
visas Jordanas paskęstų ci
vilinio karo liepsnose. Ga
limas daiktas, kad anglams 
prisieitų visiškai išsinešdin
ti-iš to krašto. Jų reikalai 
pasunkėtu ir kituose ara
biškuose kraštuose.

Kinija konfiskavo Am. 
žibalo kompanijų turtus

Šanghai, Kinija. — Ki
nijos vyriausybė pagaliau 
paėmė į savo * rankas trijų 
didelių Amerikos žibalo 
kompanijų visokius įrengi
mus šanghajuje ir apylin
kėje. Turtai siekią daug 
milijonų dolerių.

Per tas žibalo kompanijas 
Amerikos kapitalas išnau- 
dojo> Kinijos žmones. Čian- 
gas buvo padaręs Amerikos 
kapitalui didžiausias nuo
laidas.

Kiek pirmiau .Kinijos val
džia paėmė savo kontrolėn 
British Shell kompanijos 
turtus.

Šis kiniečių žygis palie
čia Amerikos Standard Va
cuum Oil Co., Caltex Oil 
Co. ir Chinese - American . 
Oil Co.

Be to, kai Amerikos vy
riausybė “užšaldė” visus 
Kinijos turtus Amerikoje, 
tai panašiai Kinijos vyriau
sybė pasielgė ir su visais 
amerikiečių turtais Kinijo
je. Nežinia, kuri pusė dau
giau laimės.

4 berniukai atgavo lai
kinai prarastą regėjimą

Oklahoma City. — Liepos
5 d. čia keturi berniukai, 
bežaisdami su senu “fire
cracker,” sugadino akis ir 
buvo netekę regėjimo. Da
bar visi regėjimą atgavo.



K

I

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY Kas Ką Rašo ir Sako

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Monday*, and Holidays 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 10, N. Y.
TEL. VIRGINIA 9-1827-1820

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

■ 1 ■ T ... , ■ .... . . . . . . . . _

SUBSCRIPTION RATES
$7.00 Canada and Brazil, per year

United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months
$8.00 Foreign countries, per year

Foreign countries, 6 months

United States, per year

Queens Co., per year ....
Queens Co., per six mos.......... $4.00

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y£ 
under the Act of March 3, 1879.

APIE “SUKILIMUS” IR 
“RIAUŠES” VILNIUJE

Per radiją, kuris nesigai
li “pilti pipirų” ant Tarybų 
Sąjungos, aną dieną buvo 
paskelbta tokia žinia: riau
šės Vilniuje, 40 darbininkų 
sužeista ar užmušta, kuo
met juos “slaptoji policija” 
vertė dirbti ilgesnes valan
das už tą pačią algą...

Tai buvo trečia d i e n i o

ŠIŲ DIENŲ KANUTAI
PRIEŠ APIE PORĄ TŪKSTANČIŲ metų Danijoj gy- 

veno karalius, Kanuto vardu, žmonių padavimai sako, 
jog Kanutas bandė sulaikyti jūros bangavimą, bet jam 
tai nepavyko... '

Šiais laikais kanutų taipgi netrūksta. Žinoma, mo
derniškieji kanutai bando sulaikyti ne jūrų bangavimą, 
o žmonių, — darbo žmonių, pavergtų žmonių,—kovą už 
laisvę.

Štai du pavyzdžiai:
Neseniai Frankforte, Vakarų Vokietijoje, įvyko soci- 

• alistų suvažiavimas, kuriame buvo įkurtas internaciona
las komunizmui sulaikyti.

Apie tą patį laiką Milane, Italijoje, įvyko dešinių pro
fesinių sąjungų tarptautinis suvažiavimas tam pačiam 
tikslui: mėtyti iš darbo unijų komunistus (kur reakci
ninkai tik gali), skaldyti pažangiąsias darbo unijas, ir tt.

Abiejuose suvažiavimuose daug kalbėta apie laisvais 
darbo unijas, apie demokratiją, apie komunizmo sunai\ 
kinimą, apie karą prieš Tarybų Sąjungą.

Frankforte įkurtas socialistų internacionalas; Milane 
įkurta “Laisvų Darbo Unijų Tarptautinė Konfederaci
ja” . .

Abi įstaigos bus finansuojamos amerikiniais doleriais.

Ketvirtadienį, liepos 19 
d., į Niujorko “Times” (8- 
tajame puslapyj, žemai) 
buvo įkišta trumputė Unit
ed Press išleista iš Wash
ingtono žinute, skelbiant, 
jog, girdi, valstybės depart
mentas gavo pranešimų 
apie “rimtas darbininkų 
riaušes Vilniuje.” Ten pat:

“Repoits smuggled through 
Communist territory, they said, 
indicated that forty Lithua
nians had been killed or in
jured and a number of So
viet police wounded.”

Brooklyno fašistų Vieny-

prieš

“vie
kai

URUGUAJIEČIAI 
APIE LAISVĘ

Uruguajaus Darbe (š. m. 
birželio 9 d. laidoje,) skaito
me:

Šiemet Niujorko pažangu
sis lietuvių dienraštis “Lais
vė“ mini savo 40-siąs metines. 
JAV demokratinė lietuvių vi
suomenė jau nekuris laikas 
atgal ėmė ruoštis atitinkamai 
atžymėti šią šlovingą sukaktį. 
Tuo tikslu yra vedamas jubi
liejinis vajifs už 10 tūkstan
čių dolerių paramos fondą, 

 

organizuojami pobūviai, pas
kaitos ir

Jubilijelinė 
išeis Ijėpos

aisvė

Jūsų Taupomasis -Doleris 
Sociaiio Saugumo Fonde

AMERIKOS PLUTOKRATIJOS organas, New York 
* Times, džiaugiasi abiem suvažiavimais. Tik,pagalvokit: 

“Socialistų Internacionalas ne tik pasmerkia komuniz
mą, kaip sovietinį imperializmą, bet taipgi atsisako pa
cifizmo ir netgi klasių kovos...” (New York Times š. 
m. liepos mėn. 17 d.)

Argi nėra kuo kapitalistams džiaugtis?
Taip, vra!
Socialistai atsisako socializmo, atsisako klasių kovos, 

panašiai, kaip Amerikos socialistų partija 1936 metais 
atsisakė socialistinės programos, nes hooverinis “ger
būvis” ją tuomet buvo apglūšin^s.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, jo^ socialistai ir dešinieji unijistai tar

nauja ne darbininkų klasei, ne pavergtoms tautoms, o ka- 
; pitalizmui, išnaudotojų klasei ir imperialistams, kurie 

vergia kitas tautas!
Tiek Milano, tiek Frankfurto suvažiavimų dalyviai 

smarkiai kalbėjo apie “laisvąjį pasaulį.” Abieji suva
žiavimai užgyr.ė Atlanto Paktą, įkurtą “laisvam pasau
liui” apginti.

Bet į Atlanto Pakt-tą jau yra kviečiamas fašistas 
Franko. I Atlarito Paktą jau kviečiama ir Turkija. Štai, 
kokia demokratija bus ginama! Štai, kam aukosis de
šinieji socialistai, sukūrę savo naują internacionalą.

i “Sukilimai Vilniuje 
rusus...“

“Sukilimas” įvykęs 
name batų fabrike,” 
slaptoji policija “pareikala
vusi, kad darbininkai dirb
tų dar daugiau valandų į 
dieną, kad pagamintų dar 
daugiau batų raudonajai 
armijai, bet už viršvalan
džius jie neturėjo gauti jo
kio atlyginimo.”

Pranciškonų Darbininkas 
rašydamas apie tai, skelbia, 
jog “lietuvių darbininkų 40 
užmušta ir sužeista.” Atsi
eit, pirmiau jie buvo už
mušti, o paskui — sužeisti. 
O gal ką kitą pranciškonų 
laikraštis tuo nori pasaky
ti?

“Laisvės” laida 
14 — Bastilijos 

minėjimo dienoja
'Urugvajaus lietu- 

pe yra didžiai mylimas 
Ijukraštis. Ji turi mūsų’ kolo
nijoje nemažai prietelių.

Kiek • išgalėdami Urugva
jaus lietuviai imsasi darbo pa
rinkti aukų “Laisvės” jubilie
jaus atžymėjimui ir sutvirti
nimui. Aukas pasiųs drauge 
su< sveikinimu.

Sveikini(mo laiškas jau pa
gamintas ir po juo rašosi dar
bo žmonių spaudos rėmėjai. 
Puiki yra ši iniciatyva ir ji 
parodo, kad mūsų kolonija 
neatsiliks nuo kitų nepasvei
kinus garbingojo “Laisvės“ 
jubiliejaus.

Uruguajiečių sveikinimą 
Laisvė gavo ir už jį taria 
nuoširdžią jiems padėką!

JŲ KOVA PRIEŠ KOMUNIZMĄ, galima drąsiai sa
kyti, reikš tiek, kiek reiškė karaliaus Kanuto pastangos 
prieš jūros bangas.

Kur gi socialistai pasirodys su savo tokia programa? 
Ar jie pakreips į savo pusę pavergtas Azijos tautas?•«Ar 
jie pakreips savo pusėn pavergtas Afrikos tautas?

Žinoma, ne!
Jie gali, kol turės dolerių ,apgriauti vieną kitą darbo 

uniją Europoje ir Amerikoje,—tai ir viskas!
O imperialistų pavergtos Azijos ir Afrikos tautos, ka

pitalistų išnaudojamieji darbininkai Europoje ir Ame
rikoje'jų neklausys.

Jų šauksmas už karą, už ginklavimąsi ras pritarimo 
pas kapitalistus, bet jis neras atgarsio šimtuose milijonų 
taiką mylinčių darbo žmonių.

Ne vienas skaitytojas, pa
skaitęs tokius baisius daly
kus apie “Vilniaus įvy
kius,” pirmiausiai<^aišku, 
statys klausimą: Kada, ku
rią dieną, kurį menesį, ku
riais metais tai įvyko?

Tie šmugeliuotojai, kurie 
teikė valstybės departmen
tal apie riaušes žinias, tu
rėjo gi žinoti nors dieną, 
kada tai įvyko. Jeigu jis, 
žinių šmugeliuotojas, matė 
mūšius, tai žino ir dieną. 
Tai kodėl jis jos nepasakė? 
Kaip, pagaliau, mūsų vals
tybės departmentas gali 
imti šmugelio (smuggled, 
sa*ko United Press) keliu 
gautas žinias,
nėra datuotos?!'

Čia jau yra kas tokio ne
tikro, kas tai tokio, kve
piančio norais, o ne tikro
ve! .

ATSAKOME
Draugas A. G. klausia: 

Šių metų gruodžio mėnesį 
man sueis 74 metai am
žiaus. Dešimtis metų at
gal dirbau tokiame darbe, 
kur iš algos išimdavo vieną 
procentą į socialį senatvės 
apdraudos fondą. Bet te- 
įdirbau tik 4-ris bertainius. 
Kai būsiu 75 metų senumo, 
ar galėsiu gauti senatvės 
pensiją?

Atsakymas: Senatvė s^ 
pensija mokama nuo 65 
metų, jeigu apdraustas as
muo nustojo dirbti ar dirb
damas užsidirba ne daugiau 
$50 per mėnesį. Bet jūs ne
siskaitote apdraustu, kol 
neturite įdirbęs mažiausia 
6 bertainius.

Tuos trūkstamus du ber
tainius yra teisėta bile ka
da dasidirbti, jeigu jūs tu
rėtumėt spėkų ir progą ap
draustame darbe uždirbti 
virš $50 per bertainį. Tie 
jūsų seniau įdirbti bertai- 
niai nėra žuvę.

Ar jūs galite, .ar negalite 
tų bertainiu dasidirbti, nu
vykite į artimiausią Social 
Security Adminis t r a t i o n 
field office pasitarti. Patys 
tarnautojai pagelbsti, pata
ria, ar bent kas galima 
gauti jūsų padėtyje esant. 
Kartais pagelbsti net ati
tinkamą reikalui dar b ą 
gauti. Arba galima kreip
tis laišku. Adreso klauski
te vietiniame pašte.

niais (ketvirtosiomis dali
mis metų). Jie prasideda 
,1-mą sausio, 1-mą balan
džio, 1-mą liepos, 1-mą spa
lių.

Apdraustu bertainiu skai
toma bile kurių trijų mė
nesių grupė, kurios laiko
tarpiu asmuo uždirbo ne 
mažiau $50. Uždarbis ga
li būti vieną kurį mėnesį, 
arba gali būti pasklidai per 
visus triš mėnesius.

Pilnai apdraustas
Pilnai apdraustu visam 

amžiui skaitosi tas asmuo, 
kuris dirbo 10 metų ar per 
ilgesnį skaičių metų dirbo 
40 bertainiu apdraustame 
darbe.

Kaip bus tiems, kuriems 
jau suėjo ar ne užilgo sueis 
65 metai, o jie teisę apsi
drausti teįgijo tiktai šie
met? (Tokių yra apie 10 
milijonų.)

Tiems įstatymas leidžia

nemažas, 
tikslo svar-

vienas daly
ku r į aš pa-

kurios net

STRAIPSNIS TREČIAS
Kaip įgyjama teisė gauti 

senatvės pensiją 
ir pomirtinę

ir eina 
jie spėjo 

žalos dar- 
judėjimui. 

darbininkų

“SUDEMOKRATINS” ISPANIJĄ
FAŠISTO BUDELIO FRANKO valdžia, palaiminta 

Washingtono ir Vatikano, ne juokais ryžtasi “sudemo- 
kratinti” Ispaniją, — “sudemokratinti” tam, kad gauti 
iš Amerikos dolerių! ' •

Franko kėicia savo ministeriją, į ją įsileisdamas mo- 
L narchistų., Franko skelbia, jog neužilgo, kai jis suras 

gerą kandiįatą monarcho vietai, jis jį paskirs Ispanijos 
’ karalium!', z .' . < . '

Apie tūkstančių anti-fašistų iš kalėjimo išleidimą, apie 
suteikimą darbininkams teisės organizuotis į darbo uni
jas ir turėti savo politinę partiją, žinomu budelis Fran
ko nei nesvajoja. To iš jo nereikalauja nei Washingto- 

&' nas- • ’ " ■ \ ’
Washingtonas pasitenkins tuo, kad Ispanijoje bus 

E monarchija, — na, ar neužtenką?
Anglijos socialistų valdžia reiškia nepasitenkinimo, bet 

tai daroma tik “dėl svieto; akių.” *
Francūzijos radikalai ir socialistai, paplepėję^ sutiks, 

į nes jie taipgi nori amerikinių dolerių.
Štai, kaip esama! \ /
Franko bus ginkluojamas, Franko bus ruošiamas 

į, “laisvam pasauliui gintį.”
Jau seniai skelbiama', jog Amerikos vardas pasaulip 

žmonėse labai puola žemyn. Ar jūs manote, kad šis mū
sų vyriausybės žygis Amerikos vardą žmonėse pakels?

Aišku, ne!

Riaušės (riots) ir sukili
mas taipgi yra du skirtingi 
dalykai, bet fašistų Vieny
bei — tas pats. Valstybės 
departmentas sako: įvyko 
riaušės, o Vienybe — įvyko 
sukilimas!

Mes šia žinia,1 aišku, ne
tikime ; mes manome, kad 
ją valstybės departmental 
suteikė lietuviškieji fašis
tai, gyveną Vokietijoje, ku
rie apie Lietuvą, ir jos 
žmones neturi nieko geres
nio, kaip tik melą, šmeižtą.

Žinokime tai,., jog tiek 
Lietuvoje, tiek visoje T. Są
jungoje darbo valandos yra 
nustatytos įstatymo keliu; 
žinokime ir tai, jog fabri
kų vadovybės susitaria su 
profesinėmis sąjungomis, 
kurių komitetai veikia kiek
viename fabrike, — susita
ria dėl visko, dėl visų dar
bo sąlygų.

SAMDYTOJU AGENTAI 
ARDO DARBO UNIJAS

Uruguajaus lietuvių laik
raštis Darbas rašo:

Darbininkų profsąjungose 
šiuo metu vyksta nemalonūs 
dalykai. Iš vidaus ir iš lauko 
dedamos., didžiausios pastan- 
gosJ^ugriauti Urugvajaus pro
letariato tvirčiausią profesinę 
organizaciją: UGT. Į jos vidų 
prasiskverbę darbininkų prie
šai tapo demaskuoti 
valymasis. Tačiau 
padaryti nemažai 
bininkų koviniam 
Antai, autobusų
profsąjungoje buvo išaiškinta 
net keli policiniai agentai, 
prasiskverbę iki vadovybės 
vietų. Išaiškinti kaip tokie, 
jie griebėsi iš pamatų ardyti 
profsąjungą; jiems į pagalbą 
atėjo visas priešdarbininkiš- 
kas‘ elementas ir, policijos 
globojami, jie sutvėrė neva 
“autonominę , profsąjungą“... 
su darbdavių užgirimu.

Nekuriose kitose profsąjun
gose vyksta panašiai, t, y. 
taip, kaip nurodė ir reikala
vo ’ministeris Milleris: tegali 
gyvuoti tiktai tokios profsą
jungos, kurios “atsakingos,“ 
paklusnios kapitalistams. Tad 
ir griebiamasi dabar įvairiau
siomis priemonėmis išplėšti 
profsąjungų vadovybę iš pa
čių darbininkų j ir į jų vietas 
pastatyti reakcijos samdinius.

Į Uruguajaus komunistų 
partiją priešas taipgi buvo 
įskverbęs savo agentus, ra- 

*šo Darbas. Iš tos partijos 
buvo išskirti trys buvę va
dovybėje nariai, tame tarpe 
du deputatai.

j

Darydamas išvadas, Dar
bas teisingai nurodo:

Darbo žmonių kovos istori
ja. žino daug tokių priešo ban
dymų iš vidaus 'Sugriauti or
ganizaciją. Bet visada tokios 
priešų pastangos buvo bergž
džios. Neatsieks jie savo tiks
lo ir šį kartą Urugvajaus dar
bininkų klasės ’ priešakinėse, 
kovose užsigrūdintose, savo 
jėgomis pasitikinčiose, orga
nizacijose.

Laikinai jie paliks pridarę 
nemažai žalos darbininkų 
profsąjungose. Bet nei praei
tyje nepavyko, nei šiandien 
nepavyks imperialistų samdi
niams darbininkų suklaidinti 
ir juos surištus atiduoti pelna- 
grobių didesniam išnaudoji
mui.

Kad turėti teisę gauti 
ar šeimai pašalpą, asmuo 
turi' būti apdraustas (in
sured) laike pasitraukimo 
iš darbo suėjus 65 ar dau
giau metų, ar kada miršta.

Apdraudos yra keli sky- 
riai, kurie priklauso 
nuo to, k i e k laiko ir 
kada asmuo yra dirbęs 
apdraustame darbe. Y ra 
pilnai' apdraustieji (fully 
insured). Yra dar nepilnai, 
bet tuo tarpu apdraustieji 
(currently insured). Arba 
gali būti tas pats asmuo 
jau pilnai ir tuo tarpu ap
draustas.

Apdraudos bertainiai
• Įstatymas sudarytas 

techniškai taip, kad ap
draudos laikas nesiskaito __ 
metais, bet metų bertai-1 sured

greičiau. Jie skaitysis pil
nai apdraustais, jeigu jie 
uždirbs bent vieno bertai- 
nio uždarbį per pusmetį 
(dviejų bertainiu laikotar
piu) po 1950 metų ir jeigu 
jie viso turės įdirbę bent 6 
bertainius (metus . ir pusę 
po 1950 metų) apdraustame 
darbe. V

Pilnai apdraustas visam 
amžiui turi teisę prie pen
sijos sau ir šeimai, prie* po
mirtinės pašalpos šeimai, 
taipgi prie palaidojimo lė
šų.

Skirtumai del pomirtines
Pomirtinės skyriuje yra 

skirtumų tarp vyrų ir mo
terų apdraudos.

Vyriškio sena našlė, ar 
jauna, vaiką tebeprižiūrinti 
našlė ir nepilnametis vai
kas gaus pomirtinę pašal
pą, jeigu vyras tebebuvo ir 
nepilnai apdraustu, bet jei
gu jisai buvo tuo tarpu ap
draustas: tai yra, jeigu ji
sai įdirbo bent metus ir pu
sę bėgiu trejų metų pirm 
mirties.

Apdraustos moters buvu
siam užlaikomam vyrui —• 
našliui — mokės pomirtinę 
pašalpą tiktai tuomet, jei
gu laike mirties moteris bu
vo pilnai apdrausta ir jeigu 
jinai buvo ir tuo tarpu 
įdirbusi tyerit metus ir pu
sę bėgiu paskiausiųjų trejų 
metų pirm mirties. Anglų 
kalboje tai vadina “fully in
sured and currently in-

Laiškas Redakcijai
Liepos 18 d. 

Gerbiama Laisvės k
Redakcija ir I
Administracija: f*

Aš manau, visiems Lais
vės skaitytojams ir jos 
mylėtojams labai rūpėjo 
kuo greičiausia sukelti $10,- 
000 fondą, kad dienraštis 
galėtų būt finansiniai su
tvirtintas ir pi a č i a u s i a 
skleistųsi tarpe Amerikos 
lietuvių.

Labai džiugu, kad suma 
sukelta laiku. Tuomi, iš ti
krųjų, pažangieji lietuviai 
gali gražiai pasididžiuoti. 
Juk tai darbas 
bet suprastas 
bumas.

Tačiau man 
kas nepatiko,
stebėjau trečiadienio laidoj 
—liepos 18-tos dienos. Ten 
sakoma: “Jubiliejinis Lais
ves Vajus... Viršijo Kvo
tą $153.” A, kam tie 3 do- r 
leriai pabaigoje? Kodėl 
negalėjo būti $10,155—lygi 
suma? Na, manau saoį aš<. 
to tai jau nepakęsiu. Aš% 
pinigų neturiu, bet ve ka
me dalykas ir kur Išeitis, 
būtent, Laisvės piknike 
Maynard, Mass., kaip ir pa-» 
prastai, sutinku labai gerą 
draugą Petrą Galinį. Jis 
kaipo plaukų kirpėjas su- - 
teikia man nuo pirmiau ža
dėtą dalykėlį dėl plaukų pa- 
sidabinimo. Kadangi pasa
kė, ką duoda, tai aš ant 
vietos, ir nepažiūrėjau, tik 
įsidėjau kišenėn jam paa- 
čiavęs. Tik ant rytojaus su
radau, jog tai dalykas, su
vyniotas į žalią dolerinę. 
Skaniai nusišypsojau ir sau 
tariau: “Puikus draugas ir 
kartu juokdarys.”

Gi dabar, kuomet man 
nepatinka tokia k vto tos 
“užbaiga,” tai pridedu vie
ną dolerį, sukrapštęs, ..prie 
Petro dolerinės ir skubinu 
siųsti, kad greit pataisyti 
negražiai atrodančią va
jaus “užbaigą.”

Aš gerai žinau, kad kai 
kam “nepatiks” ir mano pa
taisymas. Bet lai kiti “ga
dina” ir taiso.

Lai gyvuoja Laisvė vi
siems.

Draugiškai,
Jonas M. Karbonas

Žinios iš Lietuvos

•Į

U''.’•/

Jeigu tu neesi šio steiko aš jįPonia savo šuniukui: 
atiduosiu žmonėms.”
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Klaipėdos statybose
KLAIPĖDA, geg. 16 d.— 

Centrinėje miesto magistralė
je — Montės gatvėje — sta- j 
tomas1 didelis gyvenamųjų 
namų blokas. Jį sudarys ketu
ri namai, 3—4 aukštų kiek- j 
vienas. Pirmame aukšte Julius 
įrengtos erdvios patalpos 
parduotuvėms.

Sodų gatvėje pradedama Į 
keturių aukštų namo statyba. į 
Naujame name apsigyvens j 
“Gulbės“ tekstilės fabriko 
darbininkai.

3,000 kvadratinių metrų ■ 
gyvenamojo ploto turės na- į 
mas, kurį Montės — Vytauto 
gatvių kampe baigia statyti | 
Klaipėdos statybos-montavi- i 
mo valdyba.

Baigta naujo 150 vietų 
bendrabučio statyba, šis bend- | 
rabutis skiltas žvejybos lai
vyno mokyklos moksleiviams.

Kolūkiai augina koksagyzą
RADVILIŠKIS. Eilė rajono 

kolūkių šiemet plečia koksą- 
gyzo pasėlių plotus.' “Lais
vės” kolūkyje šia kultūra ap
sėta 5 ha, o kaimyninėje 
“Raudonosios žvaigždės“ že
mės ūkio artelėje — 6 h ^Sė
jant koksagyzą, nemaža! para
mą suteikia rajono agrono
mas drg. Drūtis.

P. Kražauskas

2 pusi—Laisve (Liberty)-Antradien., Liepos-July 24, 1951
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TEOFILIS TILVYTIS.

Salėj susitiko Niną, 
Keletą kortų draugų.
Bet ta šmėkla jį kankino, 
Dingus juodu taksiuku. 
Nina tarė: “Ponas Vlade . . . 
Tamsta, rodos, esat vedę ... 
Kur gražioji jūs žmona?
Ji dabar, tur būt, viena.. y 
Dičius akimis klajoja 
Girioj butelių, šilkų;
Darės gėda ir ilgu, 
Sąžinė pakrikus jojo. 
Bando šokti, bando gert— 
Nėr už ko jam nusitvert.

Dičius — buvęs donžuanas 
Su puikiausia padėtim, 
Plaukė sostinės romanuos, 
Linksminos visaip naktim. 
Jis žmona pasitikėjo.
Ir į galvą neatėjo, 
Kad Adelė su kitais
Vyrais grįžtų net rytais ...
Jis dėl to nesigraudino, 
Pyko, gėrė dar daugiau;

llį Su juo šiandien dar blogiau — 
K Gerą vardą jo gadino.

Ir iš giedriojo dangaus 
Krno griausmas ant žmogaus.

/
Rytą grįžta jis pas žmoną, 
Bet neranda jos namie ...
“Reiškia — taip? ... Su kapitonu?!
Apgalvota nuodėmė?!”
Panašus'į filosofą, 
Krito išdidžiai į sofą . . . 
Rūpinas žmona kiti... 
... Pasirodo ir pati...
Girgžda žingsniai jos ant sniego, 
Raktas sukasi durys’....
Štai kur dramos vidurys, 
Nors aplinkui žmonės miega.
Ir su tąja mintimi 
Liko juodu svetimi.

Smarkiai piktžolės keroja, 
Gajūs šių gėlių daigai.
Tarpsta dirvoj jos gerojoj, 
Kaip ir mū^tautos vargai.
Pačios jos ir pasisėja, 
O’kaip plečias, kaip garsėja!
Juk saldžioji nuodėmė 
Augs granite kietame.
Kas bent truputį paslysta,

. Sunku tokiam pasikelt;
Sunku laimę, benukalt, 
.Jeifcu praeity jaunystė.
Maža jau tokių šeimų, 
Kur malonu ir ramu.

Išgarsėjo ir Adelė, 
Išsiskyrus su Vladu. 
Daugel vargo ji pakėlė,

» Jonas nuo Pasvalio

Mano pirmoji pažintis 
su Laisve

* (Pabaiga.)
Švaistantis mieste, darbo 

beieškant, hiačiau apie 
Bowary eilėje po du šimtai 
ir tūkstančiai vyrų aplin
kui visą bloką stovėdami 
laukia puodelio kavos ir 
šmotelio duonos, bet aš vis 
delsiau, nenorėjau stoti į jų 
eiles, maitindamas save tik 
viltimi, Jęad vis kaip nors 
darbą susirasiu.

Vieną rytą anksti išėjau 
darbo ieškot ir nuo 126-tos 
gatvės Eąst side, prie An- 

<4ros Avenue, kur tada.visi 
gyvenome, pasileidau eiti 
žemyn miesto vis dairyda
masis į iškabas prie darbo 
biurų, prie valgyklų ir ki
tokių darbaviečių, ar nepa
siseks laimę rasti. Bet vel
tui.

Buvo ūkanotas žiemos r^- 
tas, snaigės pradėjo skrai
dyti, ant žemės jau buvo 
apie jB coliai sniego. Daė- 

. jau mi 42 gatvės ir Penk
tas Avepue ir ties miesto 
jubliškhi knygynu atsisto
jau ant kampo pailsėti. 
Pilvas jau kelia revoliuciją, 
tim išėjau be pusryčių, o 

Kol paslydo, kaip ledu. 
“Kam žudyti man jaunystę? 
Dar giliau į vargą bristi?! 
Kam raudoti šiam rūsy, 
Jeigu juokiasi visi?
Dedas raukšlės nuo verkimo — 
Reikia pagyvent smagiau.
Šią istoriją baigiau 
Be aiškaus pasirengimo. 
Vlado jau nebemyliu.
O be meilės — negaliu ...”

Ir sučiulbo, kaip paukštelis, 
Žibančiam, naujam Kaune. 
Lietuva — gražus kraštelis, 
Kai mes esame jauni! 
Tamsiaakė mašinistė 
Griebia prarastą jaunystę; 
Su sparneliais suplasnos— 
Ir nusėda ant liepsnos. 
Smilksta dūmas jos dantyse, 
Nulakuoti jos nagai;
Laižo tuos nagus draugai, 
Greit visai jos nematysi... 
Ją ir aš juk pažinau. 
Kur dabar — nebežinau.

Lafeto į šalis akytės — 
Įdomu, tikrai gražu! 
Tartum vynas išlaikytas, 
Temdo protą pamažu. 
Ji per greitai išgarsėjo, 
Meilės sėklą greit pasėjo, 
Nereikėjo laukt ilgai — 
Išlapojo greit daigai.
Metės vyrams ji ant kelio, 
Šlaminti margais šilkais; 
Lyg kiškelis su vilkais 
Žaidė gražųjį žaislelį. 
Miela, lyg namų katė, 
Žuvo miesto verpete.

I

To, gal būt, aš nerašyčiau, 
Reiškiniai tai nenauji, 
Tas pats buvo ir su Dičium; 
Nina sugadino jį.
Niną idealizavo, 
Bruožus jos patsai įgavo; 
Paaukojo jai save — 
Pražudys tave!
Dičium pasekė Adelė— 
Greitai plinta nuodėmė, 
Tat, skaitytojau, eime 
Vėl prie Dičiaus minutėlei. 
Ką jis daro šiuo metu? 
Ar jis bus advokatu?

Ė . .. Iš Dičiaus advokato, 
Aiškiai matosi, nebus. 
Kas praleido laimės ratą, 
Su tokiuo jau taip ir bus. 
Metai, kai prie lito sėdi. . 
Jau suspėjo “išgarsėti”... 
Jau pridėjęs pirštelius: 
Suklastojęs raštelius ... 
Dedamės idealistais, 
Bet, pritapę prie kasos, 
Lyg netenkam tos šviesos 
Iš idėjų karalystės ...
Mokam puikiai pakalbėt 
Ir per teismą nuskambėt.

(Daugiau bus) -------------------------------- /— 

valanda galėjo būti dešim
ta. Žmonių pilnos gatvės. 
Vieni skuba su reikalais, 
gal į darbus. Kiti šiaip 
vaikštinėja dairydamiesi, o 
treti gal būt taip pat, kaip 
ir aš, ieško darbo ir galvo
ja, kuomi ir kaip alkį nu
baidyti.

Penkta Avenue maršuoja 
būrys kareivių bubną mu
šant ir misinginėmis triū- 
bomis maršą grojant. Žmo
nės sustoja ir žiūri į mar- 
šuojaučius karius. Susily
ginus su manim moteriškė, 
gal kokių 50 metų amžiaus, 
staptelėjo ir prabilo į ma
ne:

—Gražiai atrodo tie jauni 
kariai. Pageidaučiau, kad 
jie padėtų Airijos žmonėms 
išsilaisvinti iš Britanijos 
priespaudos.

—Reikia tikėtis, kad Ai
rija ir visos kitos paverg
tos tautos, gal ne už ilgo, 
pasiliuosuos iš’ imperialistų 
priespaudos. Aš toms tau
toms simpatizuoju ir tikiu, 
kad žmonių opresijai galas 
bus padarytas, — atsakiau 
aš moteriškei.

Moteriškė nužengė nuo 
manęs gal kokias 20 pėdų, 
bet atgrįžo prie manęs.

’ —Ar dirbi? — klausia ji 
manęs.

—Nedirbu ir darbo nega
liu niekur surasti. Labai 
daug nedirbančių, — atsa
kiau aš jai.

Ji atidarė savo ridikiulį, 
kuriame patėmijau pluoštą 
žalių popierinių. Atskyrė 
dvi dolerines ir padavė 
man. (

Mandagiai paačiavau ge
raširdei moteriškei, palin
kėjau jai geriausios laimės. 
Aš gi nusprendžiau pėsčias 
neiti namo, o pasiėmiau ele- 
vatorio traukinį.

Mudu su Petru Mačiuku 
sutarėme ieškoti kambario 
jau ne pas lietuvius, o pas 
kitataučius ir išsikrausyti 
iš žičkų. Man buvo links
ma, kad Paskačimas ir 
Aleknavičius pradėjo skai
tyti Laisvę.

Susiradau darbą mažame 
delikatesene, užsimokėda
mas darbą parūpinusiam 
biurui tur būt tris dole
rius. Petras ir aš, dalinda
miesi likimu, ant 149 gatvės 
Bronxe susiradome kamba
rį garu apšildomame apart- 
mente pas rusą darbininką. 
Jo žmona buvo žydė; abu 

[jauni žmonės; turėjo vieną

kūdikį - mergaitę. Persi- 
kraustę į naują gyvenimo 
vietą • mudu džiaugėmės, 
kad laisviau galėsime gy
venti.

Labai buvau dėkingas 
Petrui Mačiukui, paskolinu
siam man pinigų atsiteisti 
už burdą. Persiskyrėme su 
Žičkais labai gražiai. Atsi
sveikinant, atrodė, Žičkienė 
apgailestavo gerų, švarių 
burdingierių ir prašė juos 
atlankyti..

Naujoj vietoj, nors kam
barėlis mažytis dėl dviejų, 
bet šilumos tai ir perdaug 
buvo. Langas didelis, ga
na šviesos. Žiemos laiku 
langas .visuomet atdaras, 
miegant naktį tik paklode 
prisidengdavome, taip buvo 
šilta. Rendos mokėjome 8 
dol. mėnesiui, gana pigiai 
dėl dviejų. Gyvenome ten 
visą žiemą. Buvome paten
kinti šiltu kambariu, visai 
kitaip jautėmės čia, negu 
šaltuose kambariuose prie 
Žičkų.

Naujas mūsų gaspado- 
rius buvo anarchistas ir 
griežtai nusistatęs prieš so
cialistus. Taigi čia teko su 
tuo žmogum diskusuoti mū
sų ideologiniai ir praktiški 
politiniai skirtumai — skir
tumai pažiūrų į valstybės ir 
valdžios rolę. Vienok tie 
žmonės buvo gana toleran
tiški linkui mūsų. Taip čia 
išgyvenome visą žiemužę ir 
sulaukėme 1915 metų pava
sario.

Europoj siautė kruvinas 
pasaulinis karas, mūsų gim
tinė Lietuva buvo Vokiečių 
kaizerio armijų deginama, 
plėšiama, žmonės niekina
mi, skurdinami; susisieki
mas laiškais su mūsų gimi
nėmis ir artimais buvo nu
trauktas.

Čia įvairios grupės ir 
ypač socialistai paaktyvėjo, 
visuose miestuose pradėta 
vis dažniau rengti prakal
bos, pradėta energingiau 
verbuoti darbininkai į soci
alistų gretas; paaugo na
riais ir LSS 52 kuopa New 
Yorke. Vis dažniau pra
dėta rengti prakalbos: tai 
Bronxe, tai žemutinėje 
miesto dalyje, rodosi, ant 
Broome gatvės, pas saliū- 
nininką Bartašių. Ten sykį 
buvo socialistų rengtos pra
kalbos, kuriose buvo susi
rinkę virš 200 lietuvių dar
bininkų. Tame mitinge pa
sakė labai energingą kalbą 
prieš karą d. L. Prūseika 
(dar labai jaunas). Atsime
nu, pusėje jo kalbos dvi 
moterys (tur būt kun. šeš
toko atsiųstos katalikės) 
pakilo ir plačiais žingsniais 
išmaršavo. Tada pirmu syk 
pamačiau d. L. Prūseiką ir 
jo kalba man labai patiko.

Vėliau, tais pačiais 1915 
metais, vasarą, buvo reng
tos prakalbos Bronxe, ku
riose kalbėjo laisvamanis 
ex-kunigas Mockus. Prisi
rinko apie pusantro šimto 
žmonių. Aš 'stovėjau prie 
durų, prie, apkrauto knygo
mis, brošiūromis. Jr laikraš
čiais stalo, pardavinėjau 
jas. Įeina svetainėn Jonas 
Žičkus su žmona. Pasvei
kino mane ir sako: — Tu 
manai, kad tik tu gali bū
ti cicilistu!..

—Tai vyriškai, taip ir 
reikia, — sakau jam.

Prakalbos ouvo sėkmin
gos, klausovai turėjo gar
daus juoko iš Mockaus api
būdintų velnių, dievų, pe
klos, dangaus. Man, tėmi- 
jant klausovus, atrodė, kad 
daugiausia už kitus, net su
siriesdamas, juokėsi žič
kus. Buvo parduota lite
ratūros ir gauta organiza
cijoj narių. Žmonėms skirs
tantis, Žičkai priėjo prie 
manęs, prašė būtinai atva
žiuoti pas juos, ką ir pa
dariau už kiek laiko .

Klausiau, kaip patiko kun. 
Mockaus aiškinimai apie 
dievus, velnius, peklą, dan
gų?

—Labai aiškiai jis nupa
sakojo. Visos baimės velnių 
ir peklos,- kaip didžiausia 
sunkenybė, nuslinko nuo 
širdies', — sakė jie man.

Jono pusbroliai apsigyve
no kitur.. Burdingierių jau 
nebeturėjo ,o vietos namuo
se buvo . Prašė, kad aš 
grįžčiau pas juos gyventi. 
Už kiek laiko buvau vėl pas 
juos apsigyvenęs.

Vėliau sužinojau, kad 
Jurgis Paskačimas gyveno 
sykiu su savo dėde Jarami- 
nu. Pastarasis vis dažniau 
pradėjo skaityt Laisvę, ku
rią prenumeravo Paskači
mas, galų gale metė skaitęs 
Kataliką. Po karo grįžo į 
Lietuvą pas savo žmoną ir 
vaikus. Apleisdamas Jung
tines Valstijas, sakoma, 
prisipirko socįalistiškų kny
gelių ir parsivežęs Lietuvon 
vaikus ragino jas skaityti. 
O jam mirštant buvęs pa
kviestas kunigas, bet Jara- 
minas jo neprisiėmė, nusi
grįžo nuo jo.

Dar iki šių dienų yra už
silikę progresyvių tarpe 
žmonių, klaidingai manan
čių, kad jeigu tikintis žmo
gus, per daugelį metų skai
tąs katalikų arba social-fa- 
šistų spaudą, nepajėgė su
prast tų biaurių melų apie 
komunistus arba apie Tary
bų Sąjungą, tai toks darbi
ninkas yra žuvęs, jo jau ne
begalima atvesti prie tei
singo supratimo. Toksai 
manymas absoliučiai klai
dingas !

Veli toki progresyviai tu
rėtų perkratinėti, savo min
tis ir ieškoti savyje klai
dų. Gal buvo neteisingi 
būdai ir priemonės naudo
jami priėjimui prie suklai
dintų darbininkų? Gal ne 
apie tai jam buvo kalbama, 
kas reikėjo kalbėti? Gal aš
triai buvo kalbama, .ir tt.?

Tūlą laiką gyvenant Či
kagoj, man teįco su neku- 
riais net pyktelti. Būdavo, 
vakarais susirenka prie 
“velnio abrozėlių” laiką 
leisti. Kiti pares kelti: vie
ną vakarą pas vieną, kitą 
vakarą pas kitą ir tiktai 
savieji. Paklausdavau: o 
kada eisime po stubas pas 
darbininkus su laikraščiais 
ir literatūra?

—O ką, gal nori gauti 
šluota per sprandą nuo 
“šventakuprių”? —- atsaky
davo jie.

Cleveland, Ohio
Spaudos pikniko reikalai

Vadovaujamam Pikniko Ko
misijos nariui rimtai susirgusį, 
atrodė, jog likusieji komisijos 
nariai nepajiegs tą didelį dar
bą atlikti. Tačiau vietos drau
gai ir draugės, tai matydami, 
liepos 13 d. poros desetkų 
skaičiuje susirinko • tam . svar
biam reikalui aptarti. Prieita 
prie išvados, jog reikia visiems 
stoti į talką ir surengti tokį 
spaudos pikniką, kokio dar 
Clevelandas neturėjo, ir tai 
galima tikėtis, nes vieton 3 
komisijos narių-rengėjų da
bar stojo darban virš dviejų 
desetkų rengėjų.

Piknikas įvyks rugp. T9 d. 
Rūbo darže ant 422 kelio. 
Tėmykite vėlesnius praneši
mus ant vietos ir mūsų spau
doje. Žinių Rinkėjas/

♦

Worcester, Mass.
Liepos 16 d. pasimirė Gab

rielius Antanas Kybą, vieti
nio “Amerikos Lietuvio” lei
dėjas. Mirė sulaukęs 61 me
tų. Iš Lietuvos buvo šiaulietis. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis šv. Jono kapinyne.

Kadaise Kybą buvo didelis 

radikalas, net I. W. W. na
rys. Tais laikais niekas jam 
neatrodė per kairus. Bet tai 
buvo jau seniai. Paskutiniais 
keliolika metų jis ne tik Lietu
vos reikalais, bet ir Ameri
kos ir pasauliniais vedė fašis
tinę, reakcinę politiką. Rep.

New Haven, Conn,
Lietuvių Literatūros ^Drau

gijos 32 kuopa laikė savo su
sirinkimą liepos 17 d. Narių 
atsilankė daugiau, kaip buvo 
tikėtasi.

Šiame susirinkime turėjo
me progą išgirsti delegatę, 
gryžusią iš Taikos Kongreso, 
kuris atsibuvo Chicagoje. 
Kuopos organizatorius J. Pet
kus pakvietė delegatę Bertha 
White padaryti, pranešimą. 
Ji išdavė labai aiškų raportą. 
Nariams labai patiko. Taipgi 
susirinkime buvo viena ameri
konų skyriaus delegatė, Anna 
Willcox, kuri anglų kalboje 
davė raportą iš Kongreso. Ji 
sakė, kad Kongresas padarė 
daug, daug gerų nutarimų. 
Kvietė visits laikytis už karo 
pabaigimą ir kovoti prieš 
tuos, kurie nori karo. Sakė: 
Mes be karo galime sugyven
ti su visais.

•L—o—
Trys i vieną

Tos pačios dienos vakare, 
kuopos susirinkimui pasibai
gus, visai netikėtai nariai bu
vo pakviesti į apatinę svetai
nę, k u j- stalai buvo parengti 
valgiais ir įvairiais skanu
mais. Mat, to vakaro tikslas 
buvo pagerbti tris ypatas — 
Julių Duobą, varduvių dienos 
proga, Bertha White, delegatę, 

gryžusią iš Taikos Kongreso, 
ii- Sofiją Masonienę, kaipo 
viešnią.

Pokylis buvo surengtas ant 
greitųjų. Rengėjos buvo Bar
bara JJedley ir Eva Rudmon.

-—o— , 
Sveiksta

Linksma pranešti, kad mū
sų geras draugas Joseph Kai-

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr.
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

❖ •
Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

LAISVE 110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.

į« CHARLES J. ROMAN
a

vaitis, kuriam buvo pirštai 
supiaustyti, jau sveiksta ir vėl 
bus mūsų tarpe.

—o—
Draugijos parengimai

D. L. K. Vytauto Draugija 
nusitarė turėti keletą paren
gimų Bendrovės Svetainėje 
vasaros laiku. Veikimo gaspa- 
doriais yra A. Gutauskas ir 
J. Miller.

Šauni vakarienė
Ar jau visi žinome, kad 

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo apskrities vakarienė į- 
vyks rupjūčio 12 d? Girdė
jau, kad bilietas bus tik $2.50 
ypatai, o pirkti nieko nerei
kės. Tai pirmas toks parengi
mas atsibus Waterbury, Conn.

Aš būsiu. O kaip su jumis? 
Gauk bilietą iš anksto.

Apie pikniką
Keli žodžiai .apie spaudos 

pikniką, įvykusį liepos 15 d. 
Hartforde. New Haveno lietu
viai, kuriuos busas nuvežė į 
pikniką, pilnai užganėdinti ir 
sakė: Kada tik busą rengsite, 
visuomet duokite mums žino
ti, o mes važiuosime.

Tai toks gražus New Have
no lietuvių ūpas dėl spaudos 
pokylių. J. S. K.

Iš Lietuvos
Dviejų institutų draugystė

VILNIUS, geg. 20 d.—Prieš 
kelerius metus tarp Vilniaus 
ir Rygos pedagoginių institu
tų užsimezgė, glaudūs drau
gystės ryšiai. Ypač dažni ta- 
po abiejų institutų sportinin
kų pasirodymai. Praėjusią • 
žiemą Rygoje lankėsi Vil
niaus Pedagoginio, instituto 
sportininkai — krepšininkai, 
tinklininkai, gimnastai, šach
matininkai. šį kartą varžybos 
vyksta Vilniuje: jos prasidėjo1 
vakar, o baigsis šiandien. A- 
biejų institutą varžybose daly
vauja keli Šimtai studentų: 
lengvaatlečių ir kitų sporto 
šakų mėgėjų.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

B
Liūdesio valandoj kreipki 
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
iflfpnjnnti

S
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia. Pa
Tel Poplar 4110
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Naujos vaistažolių kultūros
KAUNAS, geg. 18 d. ,■—Bo

tanikos sode pradėta auginti 
eilė naujų iki šiol respublikoje 
nekultivuotų vaistingųjų kul
tūrų. Išauginti kalendros, pi
pirmėtės augalai, plačiai tai
komi medicinoje. Iš Ibiškės 
švelniosios bus gaminami me
dicininiai preparatai.

Botanikos sodo darbuoto
jai ištyrė šių kultūrų pritai
kymą mūsų respublikos gam
tinėse sąlygose. Tyrimo dar
bai įgalina auginti respubli
koje naujas vaistingąsias kul
tūras.

Trigubai daugiau, negu 
pernai

Kalvarija, geg. 19 d.— 
“Santakos” žemės ūkio arte
lės nariai trimis dienomis pir
ma nustatyto laiko baigė sėti 
grūdines kultūras. Kviečių 
pasėta trigubai daugiau negu 
tas pernai. 200 procentų vir
šytas daugiajnečių žolių sėjos 
planas. Labai gerai įdirbtoje ir 

patręštoje dirvoje pasėta 46 
hektarai cukrinių runkelių.

f

Dviem pamainom
UŽVENTIS, geg. 18 d. — 

Kalinino vardo kolūkio lau
kuose dirbama naktimis. Šau
kėnų MTS traktorininkai An
tanas Abramavičius, Antanas 
švedas ir kiti, įrengę prie 
traktorių šviesas, naktimis 
akėja rudeninį arimą ir atlie
ka kitus darbus. Dienos metu 
jie sėja grūdines kultūras.

Darbai apie tarybinę 
lietuvių literatūrą

VILNIUS, geg. 18 d. — M. 
Gorkio vardo pasaulinės lite
ratūros institutas leidžia 
stambų mokslinių darbų rin
kinį “Tarybinės literatūros is
torija.” Rinkinio redakcija 
numatė įtraukti į šį leidinį 
eilę straipsnių apie lietuvių 
literatūrą. Bendradarbiauti 
pakviestas Lietuvių literatūros 
institutas. Mokslinių bendra
darbių kolektyvas baigia 

' ruošti keturių autorinių lankų 
darbą apie tarybinę literatū
rą. šiame Apžvalginiame dar
be centrinė vieta skiriama žy
miausiems mūsų rašytojams 
— Salomėjai Nėriai ir Petrui 
Cvirkai. 

_____ £------ ,

. Kolūkio plytinė
PANEVĖŽYS, geg. 18 d.— 

Marytės Melnikaitės vardo 
kolūkio plytinė išvystę plytų 
gamyba, čia dirba du plytų 
formavimo agregatai. Per 
dieną pagaminama iki 6,000 
aukštos kokybės plytų. Gamy
bos darbams vadovauja pri
tyręs specialistas VI. Grigas. 
Kolūkio plytinė jau pagamino 
daugiau kaip 30,000 plyt#

Mokslo priemonių paroda
KUPIŠKIS, geg. 18 d. —Vi

durinėje mokykloje suorgani
zuota ,mokglo vaizdinių prie
monių paroda. Parodoje eks
ponuojama daugiau, kaip 500 
mękinių darbų iš fizikos, che
mijos,: gamtos mokslų,; istori
jos, < geografijos ir kitų dalykų
srities. Fizikos skyriuje išsta
tytas mokinės Vaitiekūnaitės 
'pagamintas prietaisas Šviesos 
interferencijai
darbai. Chemijos skyriuje 
eksponuojama daugiau kaip
30 įvairių preparatų chemi
nėms medžiagoms gauti.

K. Jurėnas

Plytos kolūkio visuomeni
niams pastatams

LINKUVA,' geg. 20 d.— 
“Tarybų Lietuvos” kolūkyje 
šiomis dienomis paleista dar
ban plytinė. Plytinė dabar 
pagamina kasdien po 2,000 
plytų, šiais metais numatyta 
pagaminti daugiau kaipx 200 
tūkstančių plytų.

Kolūkis yra numatęs šiais 
metais iŠ plytų pastatyti ‘kar
vidę, vištidę ir įrengti bokš
tus silosui.

‘ Kolūkio statybininkų bri
gada ruošia įrengimus čerpių 
gamybai, čerpės bus pradėk 
tos gaminti dar šių metų va
sarą. A. Mozūra-

Draugė Petrikienė 
sparčiai sveiksta

Praėjusį šeštadienį teko 
su drauge Mikalaus aplan
kyt susižeidusių draugę 
K. Petrikienę.

Kaip jau buvo Laisvėj 
rašyta, jį, krisdama nuo ko
pėčių, persiskėlė kojos kau
lą.

Ji randasi savo vasarna
my j, Rocky Point’e. Šį 
trečiadienį grįš į ligoninę 
(Port Jefferson’e) nuimt 
nuo kojos gipsą ir padaryt 
X-spindulių nuotrauką.

Ligonė yra labai smagioj 
nuotaikoj. Sako: “Vi stiek 
savo vasarnamį dar pabaig
siu nudažyt pati!”

Skubaus ir pilno pasvei- 
mo! V.

-
Nutarė neleisti mokyklų 

auditorijų naudot “subver- 
syvėms” organizacijoms
Board of Education pereitą 

ketvirtadienį užgyrė Timone 
rezoliuciją, kuri draudžia 
“subversyvėms” organizaci
joms ar grupėms naudoti mo
kyklų auditorijas.

Priimtoje rezoliucijoje nu
rodama, jog komunistų ir 
fronto organizacijos, kurias 
generalis prokuroras Wa
shingtone turi savo liste, ne
galės naudotis mokyklų audi
torijomis. Rezoliucija taipgi 
duoda galią mokyklų viršinin
kams spręsti, kuriai organiza
cijai duoti mokyklų auditori
jas ir kuriai neduoti.

Aišku, daug priklausys nuo 
mokyklų viršininkų, ar jie su
tiks duoti vietą susirinkimams 
tokioms organizacijoms, ku
rios ir nebūtų paskelbtos sub- 
versyvėmis. Tai vis demokra
tinių teisių siaurinimas. ©

Repnblikonų Kandidatas 
Nebekandidatuoja

Jacob K. Javitz, buvęs re- 
publikonų kandidatas miesto 
tarybos prezidento vietai, pa
reiškė, jog jis ištraukia savo 
kandidatūrą.

Republikonai dabar numato 
sekančiu kandidatu Henry J: 
Latham, Queens Village re
akcinį politikierių.

Demokratai dabar mano, 
kad jų kandidatas Sharkey 
lengvai galėsiąs Latham su
mušti. i

City Fusion Party indorsa- 
vo liberalų kandidatą Hal
ley. /

Visi tie kandidatai šaukia 
už karinę programą. Tik Dar
bo Partijos kandidatas Clif
ford T. McAvoy kovoja už 
taiką.

Maisto Kainos Pakilo Virš 
10 Procentų

Darbo Departmento Statis
tikų Biuras raportuoja, jog 

stebėti ir kiti ,maisto kainos New Yorke pa- , 
kilo nuo Korėjos karo pra
džios 10.1 procentų. Tūli
maisto produktai daug aukš
čiau pakilo. Pav., pieniniai 
produktai 17.8 proc., kiauši
niai 31 proc., ‘jautiena mėsa 
17 proc.

Nenumatoma, kad maisto 
kainos eitų žemyn. Dabartinis 
Kongreso priimtas 'patvarky
mas leidžia maisto kainas 
kelti.

Moterų Delegacija Taikos 
Reikalauja

Liepos 24 d. moterų idelega- 
cija aplankys Jungtinių Tautų 
atstovus, reikalaujant tuoj 
baigti karą Korėjoje ir di
džiosioms valstybėms tartis 
dėl pastovios taikos palaiky
mo. Delegacija atstovauja 
daugelį moterų organizacijų.

Apmušė banditus, pašėrė 
katę, pašaukė policiją

Daržovių ir vaisių pardavė
jas Palmer parvažiavęs namo 
atsiminė, kad jis pamiršo ka
tei palikti maisto. Nusiskubi
no atgal į savo krautuvę.

Atsidaręs krautuvės duris 
jis pašaukė katę. Tuo mątu 
du banditai pareikalavo pini
gų. Jis ūmai puolė ant jų, 
parmušė ir aplamdė juos. Nu
sigandę jie pabėgo.

Tada jis padavė katei- 
to ir pašaukė policiją.’ V ’ ’

Policistai pagelbėjo motinai 
dvynukus pagimdyti

East New Yorke buvo toks 
atsitikimas. Buvo policija pa
šaukta į Mrs. Ruby Scott. na
mus. Kai dui policistai pribu
vo, tai motina jau buvo gim
dymo procese. Policistai pa
gelbėjo jai* pagimdyti 5 sva
rų ir 3 uncijų berniuką.

Buvo pašauktus daktaras, 
kuriam pribuvus Mrs. Scott 
pagimdė 3 svarų ir 10 uncijų 
mergaitę. Daktarui padėjo 
policistai.

Po gimdymo motina ir vai
kai buvo nuvesti ligoninėn. 
Pripažinta, kad naujagimiai 
yra normalūs, nepaisant - to, 
kad jie gimė pirm laiko. Mo
tina taipgi jaučiasi gerai.

Unijos vadas areštuotas už 
vogtą degtinę

Morty Brown, AFL Buil-' 
ding Trade Union biznio 
agentas, suimtas ir kaltina
mas laikyme vogtos degtinės
165 keisų, taipgi elektrikinių 
rašomu mašinėlių.

Krėsdama jo namus, polici
ja rado vogtos degtinės ir ma
šinėlių. Padėtas po $25,000 
kaucija.

viai, nelegaliai į šį kraštą 
įvažiavę.

Nuo birželio 11 d. viso tc\, 
kių suimta 1,252, daugiausia 
nuo laivų nelegaliai paspru
kusiu. 4- *
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RECOMMENDED BY THE NATIONAL FOUNDATION FOR INFANTILE PARALYSIS '
L. These are precautions recommended by the National Founda- 
Jtion for Infantile Paralysis when polio is around. Also, wash 
jhaiids before eating and be on the alert for such symptoms as 
* feverishness, sore throat, headache, upset stomach or sore muscles. 

' They may—or may not—mean polio. Jf the disease does strike, 
call your doctor promptly, follow his advice. Your local National 

^Foundation chapter will provide needed assistance.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
Geo. Urbon, N. Braddock, Pa. .. ................... 4.00
J. Maslauskas, Pennsburg, Pa............................. 3.00
A. Kuzmickas, Girardville, Pa. ...................    3.00
P. Yeskevičius, N. Braddock, Pa............... . .  3.00
S. Maison, Miami, Fla........................   3.00
V. J. Pechulis, Baltimore, Md......................  3.00
J. Urbonas, Detroit, Mich.................................. 2.00
S. ir M. Meison, Miami, Fla. .. ....................... 2.00
S. Zoster, Montreal, Canada .........  2.00
J. M. Girardville, Pa................................ .... 1.00
C. K., Girardville, Pa.................... • •....................1.00
W. Klimavičius, N. Braddock, Pa....................... 1.00
Širdingiausia ačiū už aukas! Prašome pagal iš

galę nuolatos paaukoti savo dienraščio palaikymui.
Laisves Administracija

Žmona atidavė bedarbį 
kalėjiman

George Liebscher, Rich
mond Hille gyvenantis, pak
liuvo didelėn bėdon. Kaipo be

darbis, pritrūkus pinigų, jis iš
rašė čekį savo žmonos vardu 
ir parašu, kad gauti (kelias 
dešimts dolerių iš jos sutau
pą-

Taip, jam pasisekė čekis iš
keisti krautuvėje ir maliavos 
nusipirkti. Bet nepasisekė 
^fhdną .pertikrinti, kad jam 
Įfaėilua pinigų ir maliavos. Ji 
^pašaukė policiją ir jis buvo 
areštuotas už nelegalį čekį.

Dabar jis belangėje mąsto, 
kodėl jo žmoną nesupranta, 
kad jam ’reikia pinigų, o ji 
džiaugiasi, nors dalį savo pi
nigų iš jo ėtgavusi. 

------------ ---------

Tuckahoe majoras 
areštuotas dėl gemblerystės

Milton A. Gibbons, Tucka
hoe miestelio majoras, areš
tuotas ir kaltinamas, kad jis 
apsaugojo visokius gem’blc- 
rius šiame Westchester aps
kričio miestelyje.

šis'demokratas majoras pa
laikęs Lgemblerių mašiną. 
Areštuotas kartu ir demokra
tų pirmininkas Joseph Venuti, 
kuris gęmblerystėje padėjęs 
majorui. Areštuota dar kele
tas ir kitų.

Dar 137 ateiviai suimti
Vietinis imigracijos virši-

ninkas Shaughnessy praneša, 
jog šiomis dienomis New Yor
ke buvo suimti dar 137 atei-

Žiniom
Norėjo senelis mirti, 

policija neleido
Barney 'Mecca, 78 metų se- Į 

nelis, nesulaukdamas mirties, 
persipiovė savo rankų riešus 
ir paleido iš pečiaus gazą. 
Jis taip manė numirti.

Bet jam nepasisekė. Polici
ja laiku pribuvo ir nuvožė jį 
į ligoninę, kur dabar jis ran
dasi kritiškoje padėtyje.

Kas brangiau, katės ar 
vyras?

Mrs. William Black, gyve
nanti Rockville Center, turi 
45 kates, gerą vyrą ir kartu 
neišrišamą problemą.

Vyrelis vieną dieną davė 
savo žmonelei ultimatumą, 
kad ji pasirinktų, kas jai 
brangesnis, vyras ar katės.

Dabar ji suka savo protą, 
ką reikės pasirinkti. Gaila 
vyro, gaila ir kačių. Atrodo, 
ji bus linkusi pasilaikyti vyrą, 
nes be vyro ji pati ii- jos ka
tės gali maisto pritrukti.

Audra su ledais pridarė 
nemažai nuostolių

Pereita ketvirtadieni New 
Yorko apylinkę aplankiusi 
audra su ledais padarė nema
žai nuostolių. Smarkus lietus 
apsėmė skiepus, daugelyje 
vietų vanduo išsiliejo į gatves. 
Požeminiai traukiniai buvo 
vietomis apsemti ir sulaikyti.

Audra sulaužei Patchogue 
High School namo stogą, už
mušė du darbininkus. •

Iš atostogų grįžę sutiko 
nelaime 4-

John ir Rosanna Di Marzo, 
Bellmore gyventojai, grįžę iš
Floridos atostogų į savo na
rna, užuodė gazo smarve. Jie 
pašaukė gazo kompaniją, kur 
atvykęs inspektorius uždarė 
gazą prie miterio. Bot kadan
gi gazas veržėsi iš kitos pu
sės miterio. tai prie miterio 
gazo uždarymas nieko ne
reiškė. Gazas užtroškino Di 
Marzo žmoną, o jos vyras li- 
goiiinėje kovoja su mirtimi.

Laimėjo algų pakėlimą
AFL United Hatters, Cap 

and Millinery Workers Inter
national Union praneša, jog 
ji susitarė su Ne\V Yorko mil
linery fabrikantais pasirašyti 
kontraktą, kuris pakelia dar
bininkams 5 procentus algos.

PETST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn. N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi 
kiam reikmenys, įvairūs daikte 
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G,
Tel. EV. 7-6283

........

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, NrJ. 

MArket 2-5172

Kovojo su 7 plėšikais, 
gavo 4 šūvius

Radames Velezquez ii’ jo 
mergina buvo sulaikyti ii’ pa
reikalauti pinigų, .lis atsisakė 
atiduoti pinigus septyniems 
plėšikams. Mergina nubėgo 
pašaukti policiją. Plėšikai pa
leido šūvius ir paliko be są
monės savo auką. Kai polici
ja atvyko, tai jis buvo ketu
riomis kulkomis pervertas.

Statys Naciu Kankiniams
Žydams Paminklą

žydų organizacija, kuri rūpi
nasi statyti žydams rankiniam 

laike nacių viešpatavimo pa
minklą, praneša, kad gavo 
City Art Commission leidimą 
pastatyti $500',000 vertės pa
minklą 6 milionų žydų, ku
riuos naciai išžudė, pagerbi
mui.

šis paminklas bus pastaty
tas Riverside Parko, tarp 83 
ir 84 St. Jis bus baigtas ir ati
dengtas 1953 metų baland- 
džio mėnesį, Varšuvos Gheto 
sukilimo -10 metų sukaktį mi
nint.

Eleklrininkai Didesnių
Algų Reikalauja

CIO International Union of 
Electrical W'orkers paskelbė, 
kad 70,000 darbininkų reika
lauja pakelti algas.

Tie darbininkai dirba 41 
General Electric Co. dirbtuvė
je. Jie reikalauja 5 centų į 
valandą pakelti, paimant iš 
kompanijos pelnų, taipgi pen
sijų ir kitų pagerinimų.

Automobilhij pagimdė sūnų
Mrs. Genquinto, jjy ven anti 

Brooklyne, važiavo savo au
tomobiliu'. Visai netikėtai jai 
užėjo gimdymo procesas. Tai 
ji savame automobilyje ir pa
gimdė sūnelį.

GARSINKITĖS LAISVE J!

jF’xlt Zj/Airi ■ /Airi

RAŠOME RECEPTUS
DAROME IR PRITAIKOMU 

AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger :
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, R Y 

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & ORIU
L•

$ Savininkas ,

IGNAS SUTKUS A.
> Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO. VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS >/r 
32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

a 
’i
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FILMOS-TEATRAI

JEANNE CRAIN

Roxy teatre dabar ro
doma filmą “Take Care 

of My Little Girl”, kurioje 
žvaigžde yra J e a n n te 
Crain. V

Išliko gyvas
Alfred Sichel kaž kaip nu

krito ant subvės relių Jack- 
son Heights stotyje. Trauki
nys per jį pervažiavo, o jis 
išliko gyvas. NuvežtasJĮigorl* 
nūn.

Pranešimai
BROOKLYN, N. V.

Lietuvių Kriaučių Neprigulmingo 
Kliubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, 27 d. liepos (Ju
ly), 7:30 vai. vakare, L. A. P. K 
name, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Ateikite visi'nariai, bus svar
bių svarstymų ir sužinosite kiek yra 
šimtų kriaučių gavę nedarbo pašal
pą iš kliubo iždo. Ateidami atsineš
kite ir kliubo knygelę, nes be kny
gelės nebus j susirinkimą įleidžiami. 
— J. Bikulčius (142-143)

RANDAVO.TIMAI
' Pasirenduoja didelis kambarys 

vienam arba dviem, East New Yor
ko. Gali gamintis valgį. Skambinki
te: TAylor 7-8487. (142-144)

Dr. A. Petrfka
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVcrgreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penfrtadleniais uždaryta

TONY’S A,
. UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMON^AS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbęrial

Telefonas
EVergreen 4-8961




